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EDITORIAL 
Michal Lorenz 

 

     Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

s novým číslem časopisu ProInflow, prvním v tomto roce, přichází i řada změn a novinek, které následují 

světové trendy v publikační praxi, směřují k větší internacionalizaci publikačního prostoru časopisu 

a v neposlední řadě mají sloužit čtenářům v přehlednější a pohodlnější orientaci v obsahu článků, jakož 

i jejich lepšímu vyhledávání.    

První novinkou je přechod ke strukturovaným anotacím, které přibližují nejen téma článků, ale také jejich 

typ, způsob zpracování, závěry a také přínos. Strukturovaný abstrakt pomůže vám, čtenářům, rozhodnout, 

který článek je pro vás obsahově relevantní a stojí za přečtení, současně usnadní vyhledávání článků na 

základě odborných termínů. 

Druhou novinkou je změna citační normy, která bude v časopise užívaná. Po úvaze jsme se rozhodli 

preferovat mezinárodně rozšířenou normu APA. Ta je kolegům ze zahraničí, kteří u nás chtějí publikovat, 

známější než ČSN ISO 690, současně nám umožní minimalizovat množství poznámek pod čarou 

a soustředit tak čtenářovu pozornost na text samotný. Toto rozhodnutí je strategického charakteru 

a směřuje primárně k většímu zapojení mezinárodní komunity a do budoucna snad bude jedním z kroků 

umožňujících zpřístupnění aktuálních zahraničních odborných článků místní komunitě s jazykovou 

bariérou.   

Třetí novinkou tohoto čísla je zapojení do infrastruktury CrossRef a implementace DOI, což umožní 

jednoznačnou identifikaci vědeckých článků vydávaných v ProInflow, stejně jako jejich snazší 

vyhledatelnost. DOI budeme přidělovat článkům retrospektivně od počátku vydávání časopisu, plná 

implementace si vyžádá čas a dodatečné doplnění již vydaných článků o odpovídající identifikační údaj. 

Novinek je hodně, ale nyní již k samotnému obsahu nového čísla. Recenzním řízením úspěšně prošlo 

celkem pět článků.  

Prvním článkem vstupuje v ProInflow tradičně publikující autor, Jiří Stodola, na půdu moderní digitální 

komunikace. Ve svém článku Trolling a hodnota diskuze vymezuje fenomén trollingu a rozlišuje patologický 

a užitečný trolling v závislosti na jeho etické přijatelnosti, respektive roli v diskuzi. V článku také uvádí, 

jakým způsobem hodnotu samotné diskuze ověřit. 

Následuje článek Konference jako informační zázemí pro sdílení informací, který shrnuje výsledky výzkumného 

týmu pod vedením Michala Lorenze. Kolektiv autorů, který dále tvořily Elena Kubalíková, Veronika 

Wölfelová, Viera Vozárová a Nikoleta Habartová, využil teorii informačního zázemí 

k průzkumu informačního chování návštěvníků konference OpenAlt v Brně se zaměřením na jev 

serendipity, tedy náhodného získávání informací. 

Dalším tradičně publikujícím autorem časopisu ProInflow je Michal Černý, který si pro toto číslo připravil 

příspěvek Využití nástrojů webové analytiky pro pochopení učení v online prostředí. Ve svém příspěvku propojuje 

autor webovou analytiku s pedagogikou a zamýšlí se nad jejím využitím k porozumění zvykům a chování 

uživatelů webových kurzů.  

V článku Informační gramotnost studentů Masarykovy univerzity a změny vlivem online Kurzu práce s informacemi tým 

ve složení Pavla Kovářová, Nikola Hálová a Tereza Pojezná, použil Kirkpatrickův čtyřúrovňový model 

k hodnocení efektivity informačního vzdělávání studentů v e-learningovém kurzu. Kurz je navštěvovaný 

studenty napříč celou Masarykovou univerzitou. Výsledky rozsáhlé studie ukazují, jaký má distanční kurz 

dopad na úroveň informační gramotnosti studentů. 
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Celé číslo uzavírá článek Michala Černého a Jiřího Kudrnáče s názvem Knihovny v době komunistické totality: 

na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye. Na základě 

archivního výzkumu ukazují autoři širší sociální a literárněhistorický kontext reálného fungování knihoven 

a práce s literárním fondem.   

Rád bych všem našim čtenářům popřál zajímavé a poučné čtení, stejně jako inspiraci pro vlastní práci. 

 

Za redakci,  

Michal Lorenz 

  

 

 

 


